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Uma análise de como as varejistas se encaixam nesse assunto
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O mercado de meios de pagamento

Fonte: Abecs

Pagamentos em cartão R$1.36 trilhões

+12.6% A/A
Saques de dinheiro

R$1.31 trilhões

Cheques

R$751 bilhõesCrédito

R$843 bilhões

Débito

R$508 bilhões

Cartões pré-pagos

R$6.6 bilhões

+12.4% A/A +12.6% A/A +68.8% A/A

2017

Não presencial²

R$168 bilhões

+16.5% YoY

Comércio digital³

R$112 bilhões

+20% YoY

55% via smartphone

38% via desktops

38% via notebooks

4% via tablets

Hoje em dia, mais de 80% das transações eletrônicas são
capturadas através de máquinas de cartão, que são
disponibilizadas pelas empresas de adquirência como
Cielo, Rede, Getnet, entre outras. Esses adquirentes
podem alugar ou vender maquininhas de cartão e
possuem basicamente 3 linhas de receita: (1) aluguel
mensal da máquina (ou valor da máquina no caso de
venda da mesma) (2) Taxa MDR¹ e (3) Taxa de
antecipação, caso o lojista queira antecipar seus
recebíveis para vendas parceladas.

¹ Taxa MDR: taxa cobrada em % do volume transacionado pelas adquirentes devido ao serviço de processamento 
das transações (média 1,5% no débito e 2,5% no crédito no Brasil).

As varejistas tem focado em integrar suas operações
online e física, seguindo tendência do crescimento
digital. Isso melhora a experiência do consumidor, e
traz um novo negocio para as varejistas explorarem.

² Não presencial contempla vendas online e vendas feitas pelo telefone com o uso do cartão, por exemplo.
³Comércio Digital inclui venda de produtos novos e usados, de lojas a consumidores, de consumidores a 
consumidoras e de serviços, como turismo, venda de ingressos e locação de veículos.
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Crescimento das transações não presenciais

Fonte: Abecs

As vendas não presenciais têm crescido e já representam ~20% do
volume total transacionado no crédito, muito intensificadas pelo
crescimento do e-commerce, apesar de ainda subpenetrado,
representando ~4% do varejo. A tendência do e-commerce é de
evolução, devido principalmente ao avanço da logística, tecnologia
e acessibilidade. Como referência, no primeiro semestre de 2018,
mais de 32% das transações no e-commerce foram realizadas por
smartphones.

Evolução das transações não presenciais no pagamento no crédito O foco das varejistas, portanto, está em melhorar a experiência do
consumidor e fidelização em sua plataforma. Uma das maneiras
para isso é a expansão do marketplace, que possibilita a
consolidação de vendedores terceiros em um só website,
aumentando o sortimento de produtos e acelerando o
crescimento de vendas. Além disso, esse formato diminui os
custos operacionais, já que no e-commerce tradicional, a loja
precisa comprar produtos e estocá-los.

Com isso, os marketplaces buscam oferecer também soluções aos
sellers (vendedores em sua plataforma), como serviços de gestão,
marketing, logística, e atualmente, a solução em destaque: MEIOS
DE PAGAMENTOS

Neste relatório, voltamos aos conceitos básicos desse setor e
procuramos explorar as principais discussões que norteiam um
futuro ainda incerto, assim como potenciais impactos para os
participantes atuais e novos entrantes, que incluem as empresas
de varejo.
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Evolução dos pagamentos em cartão

Fonte: IBGE

Apesar de um crescimento constante, as compras feitas no cartão ainda representam 34% do consumo das famílias no Brasil. De fato,
iniciativas do Banco Central para aumentar a concorrência e acessibilidade tem possibilitado mudanças positivas na dinâmica do setor.
Porém, a desbancarização da população ainda é um impedimento para o crescimento dos pagamentos em cartão. Segundo o Instituto
Data Popular, 39,5% dos moradores do país com mais de 18 anos são desbancarizados (ou seja, não possuem nenhum vínculo com
instituições bancárias). Com novas soluções, como o pagamento via celular e acesso ao crediário digital², vemos a expansão do uso de
pagamentos eletrônicos, com inclusão de mais usuários, maior facilidade no processo e melhora na experiência do consumidor. Dada
grande oportunidade nesse segmento, acreditamos em seu crescimento, principalmente através de soluções inovadoras,
revolucionando o negócio de adquirência tradicional, que se encontra em declínio.

Evolução da penetração de pagamento em cartão no Brasil¹ Penetração de pagamento em cartão Brasil x Mundo (2017)
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Fonte: Banco Central

Back to basics
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Como tudo começou

Fonte: Banco central e documentos das empresas

Medidas pró-competição incentivaram novos entrantes no setor. Market share Cielo + Rede caiu de 96% para menos de 80%

2011/2012: 
Banco Central 
decretou o fim 
das 
exclusividades 
Visa/Visanet com 
a Cielo e a 
exclusividade da 
Mastercard com 
Rede. Ou seja, 
nessa época, 
compras no 
cartão de 
bandeira Visa só 
passavam na 
máquina da Cielo
e Mastercard na 
máquina da Rede.

2012/2013:  Novo marco regulatório 
de arranjos de pagamento - CMN 
(Conselho Monetário Nacional) e 
Bacen (Banco Central do Brasil) 
começam a regular o setor 
oficialmente e ganharam liberdade 
para (1) autorizar e regular os arranjos 
de pagamento (2) inspecionar as 
instituições de pagamento (3) adotar 
medidas preventivas com o objetivo de 
regular o setor (4) regular a cobrança 
de taxas, comissões, e outras formas 
de remuneração pelo serviço de 
pagamentos.

2014/2015: Diversas circulares após 
o marco regulatório impondo 
obrigações sobre: centralização da 
compensação, liquidação das 
transferências de fundos, e obrigou a 
utilização, por instituições financeiras 
e instituições de pagamento, de 
arquivos padronizados de agenda de 
recebíveis. Mercado ficando cada vez 
mais regulado e pró concorrência

2016: MP764: 
Autorização 
para lojistas 
praticarem 
preços 
diferentes em 
função do 
instrumento de 
pagamento 
utilizado e fim de 
outras 
exclusividades 
(Hipercard e 
Amex)

2018: A partir de 1º de 
outubro de 2018, a tarifa 
interbancária máxima do 
débito ficou limitada a 
0,80%. Além disso, o Banco 
Central determinou que as 
varejistas (Marketplace) que 
movimentam mais de 500 
milhões de reais nos últimos 
12 meses teriam que liquidar 
as transações na CIP. 
(Detalhes na página 16)

2017: Michel 
Temer sancionou 
a MP 764 que 
virou Lei 13.455 
permitindo a 
diferenciação de 
preços entre 
modalidades de 
pagamento 
(crédito, débito, 
a vista, 
parcelado)

Lembra quando pensávamos qual bandeira era mais aceita nos estabelecimentos na hora de pedir um cartão para o banco?
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Fonte: Banco Central

Taxas cobradas pela adquirente em queda

Evolução da taxa cobrada para vendas no cartão de débito

A taxa cobrada para vendas no cartão tanto de crédito quanto de
débito, chamada de MDR Bruto, é dividida em 3 partes: (1) Taxa de
Intercâmbio - valor recebido pelo banco emissor do cartão; (2)
Taxa da bandeira - valor recebido pela bandeira do cartão utilizado
(por exemplo Visa, Mastercard) e (3) MDR Líquido - taxa que fica
para o adquirente, empresa responsável pelo processamento das
transações no cartão (por exemplo Cielo, Rede, Getnet).

Com as iniciativas pró competição pelo Banco Central, a
competitividade aumentou significativamente para as adquirentes.
Com isso, a estratégia de preço ganhou relevância e
consequentemente, a taxa cobrada para vendas no cartão caíram
significativamente, como observado no gráfico ao lado.

Porém, vale notar que enquanto a taxa consolidada caiu, a taxa de
intercâmbio cobrada pelo emissor do cartão subiu, diminuindo o
valor recebido pelos adquirentes. Com isso, no começo de 2018 o
Banco Central decidiu limitar as taxas de intercâmbio em 0,80% da
transação de débito.

Atualmente, tem se discutido a implementação de Pagamentos
Instantâneos, que poderia ser o substituto mais próximo do
dinheiro, funcionando próximo a um DOC, além de facilitar o
recebimento de transações no cartão de débito para os lojistas,
que hoje recebem o valor da venda 1 dia depois que o cliente faz a
compra. Com isso, o pagamento no débito funcionaria como uma
transação bancária do domicílio bancário do consumidor para o
domicílio bancário do lojista diretamente.

* Inclui taxa das bandeiras
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Fonte: Banco Central

Taxas cobradas pela adquirente em queda

Evolução da taxa cobrada para vendas no cartão de crédito Além disso, a participação de cartões de categorias platinum
dobrou nos últimos anos para 28% do volume transacionado no
4T17 e deve continuar crescendo. Esses cartões dão maiores
benefícios e serviços aos portadores e consequentemente custam
mais caro aos bancos.

Por isso, a elevada taxa interbancária deve continuar
pressionando ainda mais o montante líquido dos adquirentes.

Hoje, as vendas no crédito são recebidas em D+30 pelo lojista e
há uma discussão sobre a possibilidade de transformá-la em D+2.
Porém, para que isso aconteça, o banco teria que pagar o lojista
antes do consumidor pagar a fatura do cartão. Com isso, outras
discussões estão em pauta: (1) fim do parcelado sem juros, dado
que é em parte subsidiada pelo Banco e (2) Crediário, o qual
possibilitaria ao consumidor um crédito para fazer a compra
parcelada, possibilitando o pagamento ao lojista em D+2 sob o
custo do crédito e diminuiria a necessidade de antecipação de
recebíveis pelo lojista. Discorremos mais detalhadamente sobre
tais discussões nos slides seguintes.

As taxas de intercâmbio também cresceram para transações em
cartão de crédito, principalmente devido à “platinização” de
cartões no mercado. No entanto, ainda não há previsão para que o
Banco Central limite essa taxa para transações no crédito. Devido a
ofertas de parcelado sem juros, a taxa de intercâmbio é uma fonte
de recebimento do banco por esse “subsídio” para compras
parceladas.

* Inclui taxa das bandeiras
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Fonte: Banco Central

Antecipação de recebíveis

Antecipação de recebíveis é uma operação pela qual o
lojista escolhe receber antecipadamente os valores que
entrariam na sua conta ao final do mês. Esse valor é
descontado a uma taxa estabelecida pela adquirente
utilizada. Ou seja, o lojista que trabalha com a máquina da
Cielo, por exemplo, antecipa via Cielo. Outra opção de
antecipação seria fazê-la diretamente com o banco de
domicílio bancário do lojista, porém o acesso é limitado.

No dia 5 de setembro, o Banco Central colocou em
consulta pública uma proposta para regulamentar o
registro de recebíveis de cartões de pagamento, com
objetivo de ampliar a concorrência no setor. Seria uma
registradora de ativos, que ofereceria maior garantia aos
participantes, operação de crédito mais segura e,
portanto, custo mais baixo. Com isso, o lojista poderia
antecipar seus recebíveis não só através da empresa
adquirente utilizada e teria outras opções para fazer a
operação, sendo negativo principalmente para adquirentes
que tem receita de antecipação relevante nos resultados.

Câmara de recebíveis

Adquirentes Bancos

A câmara de recebíveis concentraria
linhas para antecipação de recebíveis
por diferentes instituições à
diferentes taxas, aumentando a
concorrência e oferta de produto
para o lojista.

Outros 
(varejistas

por
exemplo)

10
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D D+26 D+28 D+30

Fluxo de recebimento do lojista em D+30

O fluxo é negativo para o lojista para vendas no crédito, uma vez
que o consumidor paga a fatura do cartão apenas em D+28 e o
lojista recebe em D+30. Com isso, a fim de melhorar seu fluxo de
caixa, o lojista antecipa seus recebíveis através da adquirente.
Outra maneira, seria via empréstimo com bancos, que muitas
vezes tem um custo maior que a antecipação e que o acesso é
mais limitado para clientes pequenos-médios. Uma alegação
feita por associações de varejo é que a antecipação de recebíveis
é necessária para financiar as vendas parceladas, prejudicando o
lojista. Por outro lado, o lojista ao oferecer parcelado sem juros,
embute a taxa de juros no valor do produto, que muitas vezes é
mais interessante a oferecer descontos no pagamento no débito.

Diminuição do tempo de recebimento do lojista

D D+2 D+26 D+28 D+30

A aprovação da diminuição do tempo de recebimento do lojista
seria positiva para seu fluxo de caixa e diminuiria sua necessidade
de antecipação de recebíveis com a adquirência. Porém para o
banco seria negativo dado que ele só recebe o pagamento do
consumidor, que paga a fatura, em D+28.

Fim do parcelado sem juros

A diminuição do tempo de recebimento do lojista (D+2)
combinada ao parcelado sem juros seria ainda mais prejudicial aos
bancos. Com isso, discute-se o fim do parcelado sem juros, que
poderia ser negativo para o consumo, que é incentivado por essa
forma de pagamento. Uma opção ao consumidor seria o crediário,
que disponibilizaria uma linha de crédito para o pagamento
parcelado. No entanto, uma mudança cultural seria necessária
para maior aceitação desse meio de pagamento, sem prejudicar o
consumo. Afinal, o parcelado sem juros representa mais de 60% de
todas as transações de crédito no Brasil.

Consumidor faz a compra
Banco envia a 
fatura ao 
consumidor

Consumidor paga a 
fatura do cartão

Lojista recebe o 
$ de sua venda

Por que antecipar recebíveis?

11
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A Associação Brasileira das Empresas de Cartões de Crédito e
Serviços (Abecs) anunciou no dia 12 de Dezembro de 2018 o
lançamento, para 1T19, de nova modalidade de pagamento a
prazo por meio de cartão de crédito, que funcionará como um
crediário no cartão. Os pagamentos poderão ser parcelados em
vários meses, com a cobrança de juros pelos bancos emissores.
Essa opção de financiamento será disponibilizada nas próprias
máquinas de cartão como opção de financiamento ao consumidor.

Com isso, o banco poderá personalizar as condições (montante
disponível e juros) dependendo do perfil do cliente, no momento
da compra. Além disso, os bancos repassarão o valor integral da
compra aos estabelecimentos no prazo de cinco dias.

Atualmente, apesar do cartão de crédito ser o instrumento mais
utilizado pelo consumidor, o crediário ainda é utilizado por parcela
significativa da população. Segundo pesquisa do Serviço de
Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e da Confederação Nacional de
Dirigentes Lojistas (CNDL) , 27% dos consumidores utilizaram o
crediário para fazer algum tipo de compra no último ano.

O varejo também já participa do crediário e muitas empresas
oferecem crediário através de cartão da loja, que no geral é muito
bem recebido devido à base de clientes já fidelizada.

Com novas tecnologias, essas empresas buscam inovar tal solução,
conhecida no passado pelo carnê. Uma opção é o crediário digital,
que poderia ser oferecido através de um aplicativo, impulsionando
as vendas do varejista.

“Novo Crediário”

Fonte: Abecs

“Novo crediário” - Cronograma

Setembro Dezembro 1T19
Principais Características:
• Nesta primeira fase, apenas transações presenciais em POS (Incluindo NFC)
• Próximos passos: Expansão para TEF e, posteriormente, e-commerce e mobile.
• Nova modalidade será acessada dentro da opção “crédito”.
• Sempre haverá simulação de contratação, sem necessidade de senha.
• Prazo de parcelamento a critério de cada emissor. 
• Prazo máximo de liquidação ao lojista: 5 dias.
• Empresas participantes da fase piloto:  

Bandeiras: AMEX, ELO, Mastercard e Visa
Emissores: Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander
Credenciadoras: Cielo, Get Net e Rede

• Definições e padronizações
• Início de homologações

• Fase piloto com 
estabelecimentos 
selecionados

• Término de rollout do 
parque de POS
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Resumo de cada discussão

Impacto nas vendas 

no crédito / débito
O que é discutido? Motivos Adquirência 

Lojista (cliente da 

adquirente) 
Banco

Varejistas que oferecem 

adquirência

D+2 Crédito 

Diminuição de 30 dias 

(como ocorre hoje) para 2 

dias para que o lojista 

receba suas vendas feitas 

no pagamento à prazo

Os lojistas são prejudicados 

pois precisam antecipar seus 

recebimentos de vendas a 

crédito com a adquirente para 

melhorarem seu fluxo de caixa 

Receita de antecipação dos 

adquirentes reduziria 

significativamente dado 

que não teria mais motivo 

para o lojista antecipar os 

recebíveis

Os lojistas seriam 

beneficiados pois 

receberiam suas vendas à 

prazo sem ter que pagar 

taxa ao adquirente para 

antecipar recebíveis

O impacto para os bancos é 

negativo uma vez que 

teriam que pagar o lojista 

sem que o consumidor 

tenha pagado sua fatura do 

crédito

Algumas varejistas já pagam 

antecipado aos vendedores 

do marketplace e também 

poderiam perder essa linha 

de receita com a mudança. 

Porém, possuem outras 

linhas de receita com outros 

serviços

Fim do parcelado 

sem juros
Crédito 

Fim da opção de 

parcelamento sem juros 

para compras no crédito

Fim do parcelado sem juros 

tendo em vista que o banco 

subsidia pagamentos no crédito 

ao não cobrar juros e o lojista 

paga taxa para antecipar 

recebíveis para financiar os 

pagamentos parcelados

O fim do parcelado sem 

juros não causaria impacto 

direto para adquirência. 

Porém, poderia acarretar 

diminuição do consumo, 

impactando indiretamente 

o volume processado pela 

adquirente

O impacto para o lojista 

seria indireto com potencial 

diminuição do consumo

O impacto seria positivo 

para os bancos uma vez que 

a instituição conseguiria 

receber os juros do 

parcelamento e liberar 

crédito dependendo do 

perfil do consumidor

O impacto para a varejista 

seria indireto com a 

mudança do 

comportamento de 

consumo da população, 

porém as varejistas 

poderiam aumentar o 

crediário, que já é ofertado 

aos consumidores

Crediário Crédito 

Uso mais intenso do 

crediário como forma de 

financiamento de compras 

parceladas

Acrescentaria mais uma 

alternativa de financiamento, 

concorrendo com o 

parcelamento no cartão de 

crédito. Hoje, o próprio lojista 

financia as compras parceladas 

ao antecipar recebíveis e o 

banco deixa de receber juros 

com o parcelado sem juros. 

Além disso, seria uma solução 

caso aconteça o D+2 

Apesar de concorrer com a 

antecipação de recebíveis, o 

crediário poderia ser uma 

opção de produto para o 

adquirente ofertar também, 

sob a condição de se tornar 

instituição bancária. Alguns 

já tem começado esse 

movimento

O impacto para o lojista 

depende do perfil do 

consumidor. Por um lado, o 

consumo poderia ser 

negativamente impactado 

pelo fim do parcelado sem 

juros. Por outro, para 

consumidores que possuem 

menor limite no cartão de 

crédito, o crediário poderia 

ser uma opção para compras

O banco se beneficiaria pois 

poderia aumentar sua base 

de empréstimo, além de 

não arcar com os custos do 

parcelamento sem juros

Algumas varejistas já tem 

solução de crediário ao 

consumidor, principalmente 

para clientes não 

bancarizados e a 

intensificação de seu uso  

geraria mais demanda pelo 

produto devido à base de 

clientes geralmente 

fidelizada ao varejista, 

apesar de maior competição 

de outras empresas que 

ofereceriam o produto 

também

Fonte: XP Investimentos
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Resumo de cada discussão

Impacto nas vendas 

no crédito / débito
O que é discutido? Motivos Adquirência 

Lojista (cliente da 

adquirente) 
Banco

Varejistas que oferecem 

adquirência

Limite da Taxa de 

Intercâmbio

(Débito)

Débito

Em 2018 o Banco central 

limitou as taxas 

interbancárias do débito 

para no máximo 0,80%

A taxa interbancária de débito 

foi regulada com o objetivo de 

repassar um custo menor ao 

lojista e consequentemente ao 

consumidor 

A limitação da taxa 

interbancária é positiva 

dado que seu aumento 

pressionava o montante 

líquido do adquirente que 

não consegue aumentar 

preços devido à 

concorrência

O lojista tem sido 

beneficiado pela queda da 

taxa de adquirência 

consolidada. A limitação da 

taxa interbancária evita 

potencial aumento da taxa 

como um todo ao lojista, 

além de potencial repasse 

de taxas mais baixas

A limitação da taxa de 

intercâmbio do débito é 

negativa para o banco, pois 

fixa a receita gerada com as 

transações

A limitação da taxa 

interbancária é positiva 

dado que seu aumento 

pressiona também o 

montante líquido da 

adquirência da varejista

Limite da Taxa de 

Intercâmbio

(Crédito)

Crédito 

Limitação da taxa de 

intercâmbio do crédito 

também

Caso haja o fim do parcelado 

sem juros, os bancos poderiam 

ter essa taxa recebida por 

compras no crédito limitada, 

dado que receberiam os juros 

do parcelamento

A limitação da taxa 

interbancária é positiva 

dado que seu aumento 

pressiona o montante 

líquido do adquirente, 

mesmo que haja repasse de 

taxas menores ao 

consumidor

O lojista tem sido 

beneficiado pela queda da 

taxa de adquirência 

consolidada. A limitação da 

taxa interbancária evita 

potencial aumento da taxa 

como um todo ao lojista, 

além de potencial repasse 

de taxas mais baixas

A limitação da taxa de 

intercâmbio do crédito é 

prejudicial para o banco, 

pois fixa a receita gerada 

com as transações

As varejistas que oferecem 

adquirência a vendedores 

do marketplace teriam mais 

espaço para competir com 

adquirentes por preços 

menores

Pagamentos 

Instantâneos
Débito

Implementação de meios 

de pagamentos 

instantâneos para otimizar o 

tempo de transações e 

custos incorridos. Além 

disso, poderia substituir o 

dinheiro

As transferências bancárias e 

pagamentos no débito são 

impactados pelo custo 

incorrido. Além disso, já existe 

tecnologia suficiente para 

possibilitar pagamentos 

instantâneos

Os pagamentos 

instantâneos anulariam o 

MDR de débito impactando 

negativamente a receita das 

adquirentes

É positivo para o lojista pois 

receberia o pagamento no 

mesmo momento e não em 

D+1 como é no débito

Os bancos devem continuar 

recebendo taxa de 

intercâmbio, mas a 

visibilidade do impacto 

ainda é baixa

Caso as varejistas adotem 

soluções para incentivar 

essa iniciativa seria positivo 

para as empresas, pois 

aumentaria o incentivo para 

o consumidor usar os 

aplicativos de compras

Fonte: XP Investimentos

14



R
es

ea
rc

h
X

P

Resumo de cada discussão

* Espera-se que a regulamentação da trava bancária esteja na pauta da próxima reunião do Conselho Monetário Nacional (CMN), agendada para  o dia 20 de dezembro. O 
objetivo do BC é constituir um sistema de registro dessas operações para que as mesmas possam ser usadas como garantias em linhas de crédito. Assim, só ficarão 
condicionados a uma determinada instituição financeira os montantes atrelados ao saldo devedor do lojista e não mais a totalidade dos recebíveis, como acontece 
atualmente.

Impacto nas vendas 

no crédito / débito
O que é discutido? Motivos Adquirência 

Lojista (cliente da 

adquirente) 
Banco

Varejistas que oferecem 

adquirência

Central de 

recebíveis
Crédito 

O Banco Central colocou em 

consulta pública a 

possibilidade de criar uma 

central de recebíveis

Hoje, o lojista antecipa 

recebíveis com a adquirente 

utilizada em seu 

estabelecimento. Com a central 

de recebíveis, o lojista teria 

outras opções com mais 

facilidade para antecipar os 

recebíveis e a competição seria 

incentivada

Impacto negativo dado que 

as adquirentes perderiam 

parte da receita de 

antecipação de seus 

clientes e as taxas 

potencialmente reduziriam 

com maior competição

A iniciativa é positiva para o 

lojista, pois escolheria mais 

facilmente a menor taxa de 

antecipação

Banco poderia ofertar linhas 

para antecipação de 

recebíveis, concorrendo 

com as adquirentes

Varejistas poderiam ofertar 

linhas para antecipação de 

recebíveis de outros 

clientes, concorrendo com 

as adquirentes. Por outro 

lado, as varejistas que já 

antecipam 

automaticamente os 

recebíveis dos vendedores 

do marketplace, por 

exemplo, poderiam perder 

essa linha de receita. 

Porém, conseguem oferecer 

taxas muito competitivas a 

vendedores menores

SCG* (Sistema de 

Controle de 

Garantias)

Crédito

Registro que permite que os 

recebíveis de um 

estabelecimento comercial 

fiquem "travados" para 

garantir um empréstimo 

concedido por determinado 

banco. A adquirente que faz 

parte do SCG permite que o 

banco que concedeu crédito 

ao lojista bloqueie os 

recebíveis na máquina de 

cartão para que os use como 

colateral da dívida

Diante da resistência de 

algumas adquirentes para 

aderir ao SCG por não 

concordarem com a trava de 

recebíveis pelos bancos, outras 

adquirentes como Cielo e Rede 

deixaram de participar do 

sistema

A saída de adquirentes do 

SCG permite aumento do 

montante disponível para 

que elas antecipem 

recebíveis do lojista, dado 

que o banco não pode mais 

travar esse recebível como 

colateral de seu 

empréstimo. Porém, 

aumenta a concorrência 

para os adquirentes que não 

haviam aderido ao SCG e 

potencialmente diminui 

taxas de antecipação

Aumentará a capacidade do 

lojista de antecipar com as 

adquirentes, mesmo que o 

lojista tenha empréstimo 

com o banco

Banco não tem visibilidade 

dos recebíveis das máquinas 

de cartão como colateral de 

seus empréstimos, o que 

aumenta o risco de crédito

Impacto de potencial 

diminuição na taxa de 

antecipação no médio prazo

Fonte: XP Investimentos
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Fonte: Banco Central

O arranjo de pagamentos
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Bandeira do 
Cartão

Banco Emissor

Portador do Cartão Estabelecimento Comercial

Adquirentes

Como funciona o arranjo de pagamentos?

1

2 3

5

8

Consumidor faz uma compra

Banco emite um cartão para o
consumidor, com uma bandeira
de pagamento

1

2

Estabelecimento faz a venda pelo
equipamento que faz a transação
(maquininha de cartão) que é do
adquirente

3

Adquirente pede à bandeira para
determinar quem é o emissor do
cartão passado pelo cliente

4

A bandeira de pagamento
determina o banco emissor e
pede aprovação para pagamento

5

Emissor aprova ou não a compra6

A bandeira envia aprovação para
a adquirente7

Adquirente envia aprovação ao
estabelecimento e compra é
finalizada

8

4

7

6 Principais adquirentes – 3T18

Fonte: Cielo, CIP
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Bandeira do 
Cartão

Banco Emissor

Estabelecimento Comercial

Adquirentes

Compensação e liquidação

1

2

3

4

5

Adquirente envia as informações dos pagamentos que foram 
capturados para a CIP1

As bandeiras de pagamento enviam informações para a CIP sobre
as transações capturadas para cada emissor de cartão2

A CIP recebe as informações e realiza a liquidação interbancária3

O banco emissor do cartão do consumidor faz o pagamento para a
adquirente4

A CIP determina a instituição domicílio do estabelecimento
comercial, transferindo-a o valor já líquido das taxas, que é
transferido ao estabelecimento

5

Domicílio Bancário do 
estabelecimento comercial

A CIP (Câmara Interbancária de Pagamentos) é
uma instituição criada em 2001 que fornece
estrutura e confiabilidade às transações de
pagamentos do mercado financeiro.

Dias para recebimento dos participantes:
Emissor envia fatura para o cliente em D+26, que é a data em
média para o consumidor pagar a fatura do cartão. Para débito o
banco já desconta na mesma hora da conta do consumidor.

Emissor envia os pagamentos para o adquirente em D+1 no caso
de compras no débito e D+28 para compras no crédito.

O banco do estabelecimento comercial paga para o
estabelecimento pela compra do cliente em D+1 no caso de
compras no débito e D+30 para compras no crédito.

Fonte: CIP
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Fonte: Documentos das Empresas, Fintech.com

Quem são os clientes das adquirentes?

Neste segmento, a PagSeguro ganhou bastante relevância ao criar a opção de compra de máquina 
para esses clientes que eram mais sensíveis ao aluguel da máquina. Esses clientes transacionam 
em média abaixo deR$5 mil/mês no cartão e ainda não eram atendidos pela adquirência.

MEI: Microempreendedor individual, como 
profissionais autônomos

Pequenos e médios lojistas, como 
padarias, lojas e restaurantes

Clientes grandes, 
como redes

Neste segmento, novos adquirentes como a Stone elevaram o nível de atendimento, que no 
passado não era o foco das adquirentes e ganhou mercado também com taxas competitivas. 
Além disso. empresas de pequeno e médio porte são predominantes no mercado brasileiro e 
possuem acesso limitado ao crédito dos bancos. Por isso, soluções como a antecipação de 
recebíveis são importantes para esses clientes. Esses lojistas transacionam em cartão R$5-50 
mil/mês em média.

Segmento de grandes empresas como redes (exemplo Mc Donalds, CVC, etc). Antes da abertura 
do mercado para novos adquirentes, esse segmento era o foco das adquirentes Cielo e Rede. Ele 
ainda representa ~65% do TPV (volume transacionado) da Cielo. Com o aumento da 
concorrência, as adquirentes começaram a atender os clientes da faixa do meio da pirâmide, que 
é a faixa de maior rentabilidade (Volume vs taxa cobrada). Essas faixas variam de empresa por 
empresa.
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Outra opção para lojistas: TEF 

Fonte: Linx

PinPad do estabelecimento 
comercial

Portador do Cartão

Pin Pad: máquina integrada 
à automação comercial e 
ao sistema TEF. Ideal para 
estabelecimentos que tem 
fluxo alto e vendas feitas no 
caixa, evitando erros de 
digitação de valor na 
máquina de cartão, por 
exemplo.

A transação é completada e 
direcionada para o software 
de ERP é interligado ao TEF e é 
capaz de organizar tarefas 
financeiras para o lojista

O TEF (Transferência eletrônica de fundos) é o software que
interliga a automação comercial (caixa, leitor de código de
barras, computador, e impressora de nota fiscal), o
adquirente e sistema de ERP (veja explicação abaixo).

Com um sistema TEF, o lojista pode ter várias adquirentes
configuradas para transacionarem conforme a bandeira do
cartão inserida e/ou método de pagamento (débito ou
crédito).

O ERP é um software que melhora a gestão das empresas,
automatizando os processos e integrando as atividades de
vendas, contabilidade, fiscal, estoque, compras, recursos
humanos, produção e logística. A Linx é a empresa mais
conhecida nesse segmento e recentemente anunciou a Linx
Pay, a fim de oferecer adquirência que era o que lhe faltava
nessa estrutura de TEF. O investimento em meios de
pagamentos é interessante para empresas de ERP, como a
Linx, dado que já possuem um canal de distribuição e um
serviço diferenciado que é o sistema de gestão.

Consumidor faz a compra no estabelecimento e 
passa o cartão pelo pinpad

3
2

1
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Outra opção para lojistas: Subadquirentes

Vendedores

A subadquirente é a instituição que faz a intermediação de pagamentos
entre a adquirente, lojista e clientes. São responsáveis por credenciar
lojistas (como as adquirentes) para que possam receber pagamentos com
cartões e outros meios, porém não são autorizadas pela bandeira para
fazer o processamento e liquidação das transações.

Por esse motivo, ao receber uma solicitação de pagamento com cartão, as
intermediadoras enviam os dados do cartão para uma adquirente que
possa processar e autorizar a transação. Essa solução é muito utilizada por
pequenos lojistas, pela facilidade na integração e contratação e por já
oferecerem serviços como antifraude e boleto integrado, entre outras
soluções, personalizadas para tipos de estabelecimentos.

Anteriormente, os valores eram liquidados para a subadquirente que, por
sua vez, repassava aos lojistas. Porém, devido ao crescimento dessa solução
e novas empresas nesse segmento, os órgãos reguladores viram
necessidade de maior controle e transparência dada a responsabilidade do
subadquirente de pagar os lojistas. Ou seja, caso ocorresse algum problema
de liquidez, toda a cadeia seria afetada.

Por isso, em setembro de 2018, o Banco Central determinou que
subadquirentes que transacionam acima de R$500 milhões/ano devem
também liquidar suas transações com a CIP. Os marketplaces das varejistas
como a B2W e Mercado Livre, por participarem do arranjo de pagamentos,
são considerados subadquirentes e, portanto, seguem essa regra também.

Adquirentes

Fonte: Fintech.com e Blog stone.com.br
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Atualmente, as varejistas disponibilizam soluções 
para os vendedores de suas plataformas online como 
logística (armazenagem e entrega), antecipação de 
recebíveis, marketing, inteligência de precificação, 
entre outras.

Tais soluções são incluídas na taxa que os 
vendedores pagam para estarem na plataforma da 
varejista.

A fim de aumentar o produto ofertado e em linha 
com a visão omnicanal (integração de canais físicos e 
digitais), as varejistas estão desenvolvendo 
aplicativos para oferecerem meios de pagamentos, 
crédito e carteira digital, entre outras funções.

Vemos como positivas tais iniciativas e apesar de 
ainda estarem no início, acreditamos no potencial 
para frente. Nas próximas páginas, descrevemos as 
principais características dos aplicativos digitais da 
B2W, Mercado Livre e também da adquirente Cielo.

Meios de pagamentos digitais
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O crescimento do marketplace

Fonte: Documentos das empresas

Apesar de ainda subpenetrado, o e-commerce tem crescido
significativamente e as compras online tem cada vez mais facilitado a
vida dos consumidores.

Em linha com esse evolução, empresas como Mercado Livre, B2W
(dona da Americanas.com, Submarino, Shoptime e Sou Barato),
Magazine Luiza e Via Varejo (dona do Ponto Frio e Casas Bahia), tem
focado nesse segmento, principalmente aumentando a
representatividade do marketplace.

Com um marketplace, as empresas cadastram vendedores (sellers) em
seu website, aumentando a variedade de produtos, sem a necessidade
de comprar produtos diretamente para aumentar o estoque próprio e
com isso, favorencendo o capital de giro da empresa.

Além disso, essas empresas oferecem soluções de logística, gestão e
marketing para os vendedores, criando um canal de distribuição muito
importante para os vendedores em sua plataforma.

O Mercado Livre é 100% marketplace, enquanto o marketplace já
representa 52% da B2W e tem crescido para Magazine Luiza e Via
Varejo também. Ofertas de diferentes vendedores
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Soluções das empresas aos sellers

Fonte: Empresas

* B2W Entrega conta com 5 tipos de serviços: Fulfillment (armazenagem + entrega), Pick Up - Grandes Operações (retirada do
produto no CD do Seller + entrega), Direct Collect (retirada do produto no CD do Seller - Médios e Pequenos + entrega), Drop Off
Hub (Seller entrega em um dos hubs da Direct + entrega) e Drop Off Loja (Seller entrega em uma das Lojas Americanas + entrega)

GMV 2018e (R$ bilhões) 25 (últimos 12 meses) 15 7,3 6,8

% Marketplace (3T18) 100% 52% 13% 26%

# sellers (vendedores) 2.500.000 18.800 2.000 4.000

# de SKUs (categorias) n.a. 7,5 milhões 3,5 milhões 2 milhões

Centros de Distribuição - 11 CDs e 200 hubs 12 CDs 26 CDs e 64 hubs

Frota

Correios realiza ~85% das 

entregas e transportadoras 

parceiras o restante

2,500-3,000 transportadores 

exclusivos
1,700 transportadores exclusivos 

300 caminhões próprios que só 

entregam do CD para loja e 3.000  

transportadores para entrega 

final

Tem loja física? Não
Não mas há integração com Lojas 

Americanas
Sim Sim

# de lojas - 1.340 913 980

Serviço de logística (entrega e/ou 

gestão de estoques)

Armazenagem e logística de 

produtos representam ~15% das 

entregas 

Sim. 15k sellers conectados à 

B2W Entrega*

Pilotando com alguns sellers - 

coleta do produto e entrega final

6 sellers no full commerce (que 

usam serviço de logística ou 

marketing ou armazenagem de 

produto)

Retira na loja para produtos do seller -
Sim (para sellers conectados à 

B2W Entrega)
Ainda não Ainda não
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Soluções das empresas aos sellers

Fonte: Empresas

Iniciativa em meios de pagamento?

Sim, com Mercado Pago, que 

também possui máquinas de 

cartão, além de aplicativo

Sim, com Ame Digital. Sellers já 

recebem o valor de suas vendas 

no aplicativo, que funciona como 

carteira digital e clientes também 

podem fazer compra pelo app

Sim, com Magalu Payments. 

Sellers já recebem o valor de 

suas vendas no aplicativo

Sim. Parceria com Getnet

Antecipação de recebíveis Sim
Sim. Média de 21 dias. ~95% dos 

sellers recebem antecipado

Sim. Mas, ainda está sendo 

expandido. Seller ainda não 

recebe antecipado 

automaticamente

Parceria com Getnet para ser 

ofertado

Crédito ao seller Sim Sim Ainda não Ainda não

Meios de pagamentos para 

consumidor?

Sim com aplicativo Mercado 

Pago. Como e-wallet, permite 

transações entre usuários e 

pagamento via QR Code, entre 

outros

Sim com aplicativo Ame Digital. 

Como e-wallet, permite 

transações entre usuários e 

pagamento via QR Code, entre 

outros

Ainda não Ainda não

Serviços de Marketing e Precificação Sim Sim. Mais de 2,4k anunciantes Sim Sim
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Crescimento de pagamentos digitais

Fonte: Documentos das empresas

Nos últimos meses, não só as varejistas que destacamos anteriormente, como outras empresas lançaram iniciativas nos meios de pagamentos. As e-wallets
são o destaque atualmente, que são como carteiras digitais, possibilitando transferências, saldo em conta e cadastro do cartão de crédito. Na nossa visão,
empresas que ofertam serviços e já possuem uma base de clientes fidelizada terão vantagem competitiva ao agregar meios de pagamento como um serviço
adicional (além de uma receita adicional). De fato, apesar de ainda não haver consenso sobre o futuro da indústria, há entendimento de que soluções que
ofertam serviços devem prevalecer, ao invés de meios de pagamento como negócio principal (Cielo, PagSeguro, Stone em foco).

Nesse ambiente, as margens dos adquirentes devem continuar tendendo para baixo, com entrada constante de novos participantes de meios não
tradicionais. Portanto, canal de distribuição e plataformas que agreguem vários serviços são fundamentais e empresas com abrangência nacional e forte
relacionamento com empresas pequenas e médias possuem os melhores recursos para crescerem. Nessa linha, reiteramos nossa visão positiva para B2W
com seu aplicativo Ame Digital, com possibilidade de processar o segundo maior montante de vendas online do mercado no Brasil e com sinergias também
com lojas físicas, começando por Lojas Americanas.
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B2W: Ame Digital

Funcionalidades
1. Transferência entre pessoa física
2. Pagamentos via QR Code
3. Pagamento via cartão de crédito ou via saldo na e-wallet
4. Pagamento nas lojas físicas com o aplicativo
5. Cobrança a partir de um link gerado pelo app

Incentivos para usar:
1. Alguns produtos podem ter 10-15% de dinheiro de volta para o
consumidor (cash back)
2. Sem custo de transação para transferência entre pessoas

Canal de distribuição:
1. Sellers já recebem suas vendas pela e-wallet (~R$15 bilhões de
vendas online), enquanto consumidores recebem dinheiro de
volta pelos produtos comprados
2. B2W começou a implementar a plataforma nas lojas físicas das
Lojas Americanas. e a intenção é expandir para lojas fora da
plataforma

Fonte: B2W
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Cielo: Cielo ID

Fonte: Cielo

Funcionalidades:
1. Pagamento por QR code nas máquinas da Cielo
2. Mapa para mostrar locais que aceitam o aplicativo

Incentivos para usar:
1. Descontos em lugares selecionados
2. Cielo tem aproximadamente 50% de participação de 
mercado, o que aumenta seu poder de distribuição

Canal de distribuição:
1. A base de maquininhas dá espaço para a empresa 
expandir sua rede
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Mercado Livre: Mercado Pago

Fonte: Mercado livre

Funcionalidades:
1. Carregar cartão de celular
2. Pagamento de contas pessoais (água, luz, etc)
3. Transferência de dinheiro
4. Pagamento por QR Code
5. Adquirir crédito online
6. Cobrança a partir de um link gerado pelo app
7. Cobrança a partir de uma máquina de cartão
8. Convide amigos e ganhe R$5
9. Carregar cartão de transporte 
10. Carregar QR Code

Incentivos para usar:
1. Desconto em lugares selecionados
2. Receber R$5,00 para cada amigo convidado

Canal de distribuição:
1. Volume total transacionado no marketplace do 
Mercado livre é o maior do Brasil
2. Mercado Pago já possui base de clientes em lojas 
físicas com as máquinas de cartão
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B2W, Via Varejo e Magazine Luiza

Fonte: Research XP

Recomendamos COMPRA das ações da B2W, com preço-alvo de R$43/ação. Esperamos que os frutos da evolução de sua 
plataforma e crescimento do marketplace devam continuar a serem colhidos no próximo ano. Além disso, a B2W lançou 
esse ano a Ame Digital, sendo uma importante ferramenta para reter capital que circula no ecossistema da empresa e de 
grande potencial de valor, ainda não precificada na ação na nossa visão. 

Recomendamos COMPRA das ações da Via Varejo, com preço-alvo de R$7/ação. A estratégia de integração das lojas físicas 
com negócio online deve alavancar os resultados da companhia. O fato dessa integração estar mais lenta que o esperado, 
com dificuldades na implementação do novo sistema de vendas, tem pesado nos resultados do curto prazo. Porém, 
continuamos com visão positiva para o papel e acreditamos que uma melhora na visibilidade desse processo ajude a dar 
sustentação para a ação olhando para frente.

Recomendamos posição NEUTRA em relação às ações da Magazine Luiza, com preço-alvo de R$150/ação. Por um lado, 
temos uma visão positiva para a empresa, principalmente baseado em forte crescimento do negócio online, assim como a 
resiliência nas vendas das lojas físicas. Porém, acreditamos que o ponto de entrada nas ações da B2W e Via Varejo seja 
mais interessante tendo em vista o desconto da Via Varejo e o potencial de crescimento da B2W ainda não precificado 
completamente na ação, na nossa visão.

Clique aqui para mais detalhes

Clique aqui para mais detalhes

Clique aqui para mais detalhes

Recomendação COMPRA

Preço-alvo 43,0

Preço atual 37,5

Potencial 14,7%

Recomendação COMPRA

Preço-alvo 7,0

Preço atual 4,8

Potencial 46,4%

Recomendação NEUTRO

Preço-alvo 150,0

Preço atual 168,0

Potencial -10,7%
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Cielo (CIEL3): Revisão de estimativas

Fonte: XP Investimentos, Bloomberg

Cenário continua desafiador
Revisamos nossas estimativas e Preço-alvo (de R$19,00 para R$12,00) para Cielo, incorporando o ambiente
competitivo mais desfavorável para a companhia. Desde que iniciamos a cobertura do papel, em julho,
reconhecemos que a dinâmica era desafiadora para CIEL uma vez que sua participação de mercado está em
declínio por muitos trimestres consecutivos e pelos fortes investimentos em produtos e marketing. Seus
concorrentes, entretanto, adotaram postura ainda mais agressiva do que o esperado e diversas empresas,
inclusive fora do universo de adquirência pura, ingressaram no mercado.

Novo CEO e mensagem clara para o mercado
Paulo Cafarelli, ex-CEO do Banco do Brasil, foi o escolhido para comandar a empresa neste contexto
complexo e repetir o sucesso que teve recuperando os resultados no Banco do Brasil. Na conferência de
resultados do 3T18, a empresa passou a mensagem de que, devido à perda de participação em razão de
taxas de desconto e aluguel praticadas, a Cielo passará a competir nos mesmos níveis de seus concorrentes,
sejam estes pequenos, médios ou grandes como a Rede (adquirência do Itaú). A intenção é preservar a
ameaçada posição de liderança no setor e criar valor aos acionistas no longo prazo.

Pressão nas margens e revisão de estimativas
Como consequência da guerra de preços, as margens da Cielo devem reduzir naturalmente no curto prazo, o
que está sendo precificado pelo mercado e levando à revisão de estimativas. A ação acumula desvalorização
de 57,5% em 2018. Nossas estimativas revisadas (direita) refletem os mencionados ajustes em preços
(desconto e aluguel de terminais) e a manutenção das despesas com marketing.

Fatores a serem monitorados
(1) Evolução da participação (market share) das principais adquirentes; (2) Novas iniciativas e lançamentos

da Cielo e concorrentes; (3) Mudanças regulatórias; (4) Resultados de Cateno e Stelo; (5) Penetração e
taxas de pré-pagamento, uma vez que a Cielo abandonou o acordo do SCG de trava bancária e (6)
Iniciativas de varejistas, Linx e fintechs em pagamentos.

Mantemos nossa recomendação Neutra para as ações.

35%

40%

45%

50%

55%

60%

2012 2014 2015 2016 2017 2018

Margem EBITDA 12 meses

Novo vs Anterior (R$ milhares) 2019 2020

Receita Líquida 11.357 11.833 

Anterior 13.040 13.366 

Novo vs Anterior -12,9% -11,5%

EBITDA 4.371 4.424 

Anterior 5.280 5.545 

Novo vs Anterior -17,2% -20,2%

Margem EBITDA 38,5% 37,4%

Anterior 40,5% 41,5%

Novo vs Anterior -4,9% -9,9%

Lucro Líquido 3.083 3.232 

Anterior 3.799 3.942 

Novo vs Anterior -18,8% -18,0%
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Conteúdo XP interno.

Disclaimer

• Este relatório de análise foi elaborado pela XP Investimentos CCTVM S.A. (“XP Investimentos ou XP”) de acordo com todas as exigências previstas na Instrução CVM nº 598, de 3 de maio de 2018, tem como objetivo fornecer informações que possam auxiliar o investidor a tomar sua própria decisão de investimento, 
não constituindo qualquer tipo de oferta ou solicitação de compra e/ou venda de qualquer produto. As informações contidas neste relatório são consideradas válidas na data de sua divulgação e foram obtidas de fontes públicas. A XP Investimentos não se responsabiliza por qualquer decisão tomada pelo cliente com 
base no presente relatório. 

• Este relatório foi elaborado considerando a classificação de risco dos produtos de modo a gerar resultados de alocação para cada perfil de investidor. 

• O(s) signatário(s) deste relatório declara(m) que as recomendações refletem única e exclusivamente suas análises e opiniões pessoais, que foram produzidas de forma independente, inclusive em relação à XP Investimentos e que estão sujeitas a modificações sem aviso prévio em decorrência de alterações nas 
condições de mercado, e que sua(s) remuneração(es) é(são) indiretamente influenciada por receitas provenientes dos negócios e operações financeiras realizadas pela XP Investimentos. 

• O analista responsável pelo conteúdo deste relatório e pelo cumprimento da Instrução CVM nº 598/18 está indicado acima, sendo que, caso constem a indicação de mais um analista no relatório, o responsável será o primeiro analista credenciado a ser mencionado no relatório. 

• Os analistas da XP Investimentos estão obrigados ao cumprimento de todas as regras previstas no Código de Conduta da APIMEC para o Analista de Valores Mobiliários e na Política de Conduta dos Analistas de Valores Mobiliários da XP Investimentos. 

• O atendimento de nossos clientes é realizado por empregados da XP Investimentos ou por agentes autônomos de investimento que desempenham suas atividades por meio da XP, em conformidade com a ICVM nº 497/2011, os quais encontram-se registrados na Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de 
Títulos e Valores Mobiliários – ANCORD. O agente autônomo de investimento não pode realizar consultoria, administração ou gestão de patrimônio de clientes, devendo atuar como intermediário e solicitar autorização prévia do cliente para a realização de qualquer operação no mercado de capitais. 

• Os produtos apresentados neste relatório podem não ser adequados para todos os tipos de cliente. Antes de qualquer decisão, os clientes deverão realizar o processo de suitability e confirmar se os produtos apresentados são indicados para o seu perfil de investidor. Este material não sugere qualquer alteração de 
carteira, mas somente orientação sobre produtos adequados a determinado perfil de investidor. 

• A rentabilidade de produtos financeiros pode apresentar variações e seu preço ou valor pode aumentar ou diminuir num curto espaço de tempo. Os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros. A rentabilidade divulgada não é líquida de impostos. As informações presentes 
neste material são baseadas em simulações e os resultados reais poderão ser significativamente diferentes. 

• Este relatório é destinado à circulação exclusiva para a rede de relacionamento da XP Investimentos, incluindo agentes autônomos da XP e clientes da XP, podendo também ser divulgado no site da XP. Fica proibida sua reprodução ou redistribuição para qualquer pessoa, no todo ou em parte, qualquer que seja o 
propósito, sem o prévio consentimento expresso da XP Investimentos. 

• SAC. 0800 77 20202. A Ouvidoria da XP Investimentos tem a missão de servir de canal de contato sempre que os clientes que não se sentirem satisfeitos com as soluções dadas pela empresa aos seus problemas. O contato pode ser realizado por meio do telefone: 0800 722 3710. 

• O custo da operação e a política de cobrança estão definidos nas tabelas de custos operacionais disponibilizadas no site da XP Investimentos: www.xpi.com.br. 

• A XP Investimentos se exime de qualquer responsabilidade por quaisquer prejuízos, diretos ou indiretos, que venham a decorrer da utilização deste relatório ou seu conteúdo. 

• A Avaliação Técnica e a Avaliação de Fundamentos seguem diferentes metodologias de análise. A Análise Técnica é executada seguindo conceitos como tendência, suporte, resistência, candles, volumes, médias móveis entre outros. Já a Análise Fundamentalista utiliza como informação os resultados divulgados pelas 
companhias emissoras e suas projeções. Desta forma, as opiniões dos Analistas Fundamentalistas, que buscam os melhores retornos dadas as condições de mercado, o cenário macroeconômico e os eventos específicos da empresa e do setor, podem divergir das opiniões dos Analistas Técnicos, que visam identificar 
os movimentos mais prováveis dos preços dos ativos, com utilização de “stops” para limitar as possíveis perdas. 

• O investimento em ações é indicado para investidores de perfil moderado e agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos Ação é uma fração do capital de uma empresa que é negociada no mercado. É um título de renda variável, ou seja, um investimento no qual a rentabilidade 
não é preestabelecida, varia conforme as cotações de mercado. O investimento em ações é um investimento de alto risco e os desempenhos anteriores não são necessariamente indicativos de resultados futuros e nenhuma declaração ou garantia, de forma expressa ou implícita, é feita neste material em relação a 
desempenhos. As condições de mercado, o cenário macroeconômico, os eventos específicos da empresa e do setor podem afetar o desempenho do investimento, podendo resultar até mesmo em significativas perdas patrimoniais. A duração recomendada para o investimento é de médio-longo prazo. Não há 
quaisquer garantias sobre o patrimônio do cliente neste tipo de produto 

• O investimento em opções é preferencialmente indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. No mercado de opções, são negociados direitos de compra ou venda de um bem por preço fixado em data futura, devendo o adquirente do direito 
negociado pagar um prêmio ao vendedor tal como num acordo seguro. As operações com esses derivativos são consideradas de risco muito alto por apresentarem altas relações de risco e retorno e algumas posições apresentarem a possibilidade de perdas superiores ao capital investido. A duração recomendada 
para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do cliente não está garantido neste tipo de produto. 

• O investimento em termos é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. São contratos para compra ou a venda de uma determinada quantidade de ações, a um preço fixado, para liquidação em prazo determinado. O prazo do contrato a 
Termo é livremente escolhido pelos investidores, obedecendo o prazo mínimo de 16 dias e máximo de 999 dias corridos. O preço será o valor da ação adicionado de uma parcela correspondente aos juros – que são fixados livremente em mercado, em função do prazo do contrato. Toda transação a termo requer um 
depósito de garantia. Essas garantias são prestadas em duas formas: cobertura ou margem. 

• O investimento em Mercados Futuros embute riscos de perdas patrimoniais significativos, e por isso é indicado para investidores de perfil agressivo, de acordo com a política de suitability praticada pela XP Investimentos. Commodity é um objeto ou determinante de preço de um contrato futuro ou outro instrumento 
derivativo, podendo consubstanciar um índice, uma taxa, um valor mobiliário ou produto físico. É um investimento de risco muito alto, que contempla a possibilidade de oscilação de preço devido à utilização de alavancagem financeira. A duração recomendada para o investimento é de curto prazo e o patrimônio do 
cliente não está garantido neste tipo de produto. As condições de mercado, mudanças climáticas e o cenário macroeconômico podem afetar o desempenho do investimento. 

• ESTA INSTITUIÇÃO É ADERENTE AO CÓDIGO ANBIMA DE REGULAÇÃO E MELHORES PRÁTICAS PARA ATIVIDADE DE DISTRIBUIÇÃO DE PRODUTOS DE INVESTIMENTO NO VAREJO. 
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